PRAVILA LINO KALENDAR KVIZA
1.

Za

sudjelovanje u mom Lino Kalendar kvizu moraš se prvo registrirati u Lino klub ako već nisi:

http://lino.eu/login/. Samo upiši svoj e-mail i odaberi lozinku te klikni „Kreni“.
2.

Svakog

mjeseca objavit ću na svom Lino.eu webu 5 nagradnih pitanja. Pitanja će ti se prikazati

tako da odeš na stranicu Lino kalendara: http://kids.lino.eu/kalendar/, odabereš aktualni mjesec
te stisneš gumbić „Kreni“.
3.

Mjesečni

trofej osvajaš samo ako na svih 5 pitanja točno odgovoriš. Svaki mjesečni trofej

ujedno ti donosi i 200 Lino bodova.
4.

Ako

na neko pitanje netočno odgovoriš, sutradan se možeš vratiti i pokušati ponovo.

5.

Ako

slučajno preskočiš neki mjesec, u travnju, srpnju i studenom „otključat“ ću ponovo pitanja

za protekle mjesece i pružiti ti priliku da nadoknadiš zaostatke.
6.

Svakog

mjeseca tema kviza će biti vezana uz aktualnu stranicu tvog Lino kalendara.

7.

Vrijedno

skupljaj trofeje jer ako ih skupiš 12 tijekom godine (po jedan za svaki mjesec) ulaziš u

finalni krug gdje te kao izazov čeka kreativni natječaj.
8.

Finalni

izazov bit će otvoren od 1. do 31. prosinca 2017. godine i to dostupan čim uspješno

osvojiš i posljednji, 12. trofej.
9.

Tema

finalnog izazova je „Pokaži kojom inovacijom bi promijenio/la svijet i učinio/la ga boljim

mjestom“.
10. S
 voju kreativnost možeš iskazati putem teksta, a ako želiš i putem slike. Pusti maštu na volju i
zapamti da tvoja inovacija treba svijet učiniti boljim mjestom.
11. N
 ajkasnije 10. siječnja 2018. godine odabrat ću tri najkreativnija i mom srcu najdraža odgovora
koja će biti nagrađena te objavljena na webu Lino.eu
12. N
 agrade su redom: 1. mjesto DRON, 2. mjesto HOVERBOARD, 3. mjesto TABLET.
13. Uz mogućnost osvajanja nagrade, sudjelovanje u finalnom izazovu svakom natjecatelju donosi i
1000 Lino bodova.

14. N
 akon proglašenja, dobitnici mi na mail lino@lino.eu trebaju poslati svoje podatke (ime,
prezime, ulicu i broj, poštanski broj, mjesto, država, broj telefona) kako bih im ekspresno mogao
dostaviti njihove nagrade.
15. S
 retno svima i idemo zajedno svijet učiniti boljim mjestom!

